
 
 

 

 

TILLSYNSPROJEKT 

Enkät som besvaras til lsammans med 

lantbrukarna i  projektet  integrerat 

växtskydd (IPM) 2019 - 2020  

-  inriktning biologisk mångfald  
 

 

 

Vem besvarar enkäten? 

Enkäten besvaras i samband med tillsyn hos de objekt som besöks inom tidsramen för 

projektet.  

 

Del 1: Administrativa uppgifter 
1. Kontaktuppgifter till dig som inspektör/handläggare som rapporterar in resultatet. 

Kommun: 

Titel: 

Namn: 

E-mail: 

 

Del 2: Uppgifter om verksamheten  

2. Typ av verksamhet:  

Ensvarsalternativ (antingen eller):  

a) Djurgård 

b) Växtodlingsgård 

 

3. Hur många hektar finns det totalt i verksamheten? 
Ensvarsalternativ (antingen eller):  

1) 0-50 ha  

2) 51-100 ha 

3) över 100 ha 

 

 

 



 
 

 

4. Vilka av följande alternativ odlas i verksamheten?  

Flersvarsalternativ (kan kryssa i flera): 

a) Spannmål 

b) Frukt och bär 

c) Grönsaker 

d) Potatis 

e) Sockerbetor 

f) Majs 

g) Vall 

h) Baljväxter 

i) Oljeväxter 

j) Annat 

 

Del 3: Uppgifter om IPM 
5. Hur är ytorna fördelade över fälten?  

Ensvarsalternativ (antingen eller): 

a) Utspridda som ett mosaikartat landskap  

b) Koncentrerade på färre ytor 

 

Åtgärder för att gynna biologisk mångfald 
6. Kryssa i de åtgärder som finns idag i din verksamhet: 

Flersvarsalternativ (kan kryssa i flera): 

a) Skyddszoner runt dräneringsbrunnar  

b) Skyddszoner längs vattendrag 

c) Kantzoner, (exempelvis remsa mellan två fält) 

d) Skalbaggsås  

e) Lärkruta 

f) Lähäck 

g) Träda  

h) Vall 

i) Träd/buskar 

j) Viltåker 

k) Våtmark 

l) Hela halmbalar i fält 

m) Övriga åtgärder  

 



 
 

 

 

 

Pollinerande insekter 

7. Följande alternativ gynnar bl.a. pollinerande insekter.  

Vilka av alternativen är insådda i dina zoner?   

Flersvarsalternativ (kan kryssa i flera): 

a) Ängsblandning  

b) Klöver 

c) Humle 

d) Cikoria 

e) Honungsört 

f) Lin 

g) Vitsenap 

h) Oljerättika 

i) Sötväppling 

j) Bovete 

k) Växterna har spridit sig själva till zonen 

l) Annat 

 

Fåglar i odlingslandskapet 
8. Vilka av följande åtgärder har du gjort för att gynna fåglar? 

Flersvarsalternativ (kan kryssa i flera): 

a) Lärkruta 

b) Lähäck 

c) Skalbaggsås som skydd för rapphöns och fasan 

d) Obesprutade kantzoner för att gynna fåglarnas föda 

e) Övriga åtgärder 

 

Gynna fältviltet 
9. Vilka av följande åtgärder har du gjort för att gynna fältviltet? 

Flersvarsalternativ (kan kryssa i flera): 

a) Träda 
b) Viltåker 
c) Småvatten 
d) Varierande stråk med högt och lågt gräs 
e) Snöröjda gröna stråk, vintertid 



 
 

 

f) Plöja på våren istället för hösten  
g) Gröna stråk i stubben 
h) Övriga åtgärder 

 

Framtida IPM-insatser 

10. Vilka av följande insatser är du intresserad av att utföra efter detta projekt? 
Flersvarsalternativ (kan kryssa i flera): 

a) Skyddszoner runt dräneringsbrunnar 

b) Skyddszoner längs vattendrag 

c) Kantzoner, ex. remsa mellan två fält 

d) Skalbaggsås  

e) Lärkruta 

f) Träda  

g) Viltåker  

h) Lähäck 

i) Vall 

j) Träd/buskar 

k) Hela halmbalar i fält 

n) Anlägga våtmark 

o) Andra insatser 

 


